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Член на Научно жури, определено със Заповед No Р-109-257/24.09.2013г. на Ректора на 

Медицински университет, гр. Варна 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент“  в област на висшето 

образование 4. Природни науки, математика, и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, и научна специалност „Биохимия”, обявен за 

нуждите на Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика”, Факултет 

Фармация, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, Варна.  

 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. 

Документите на кандидата са пълни и в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за развитие на 

академичния състав в МУ „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна.  

 

1. Кариерно развитие и преподавателски стаж  

Гл. ас. Йоана Киселова е завършила висше образование в ПУ «Паисий 

Хилендарски» през 1999 г. като «магистър» по «Биология», със специализация 

«Генетика и клетъчна биология». През 2009 получава специалност по «Биохимия».   

През 2011 успешно защитава дисертация и придобива ОНС «Доктор» по «Биохимия».  

След завършване на висшето си образование, гл. ас. Йоана Киселова работи като 

научен сътрудник III степен в Институт по Генетика на БАН. През 2004 е зачислена 

като редовен докторант по научна специалност «Биохимия» в МУ-Варна.  

От 2006 насам последователно е заемала длъжностите асистент по биохимия в 

МУ-Варна, старши и главен асистент в самостоятелно обособената Катедра по 

биохимия, молекулна медицина и нутригеномика.  

От заемането на академичната длъжност асистент до сега, гл.ас. Йоана Киселова 

е натрупала значителен опит като преподавател: води семинарни занятия по Биохимия 

на студентите от специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация“, 

практически занятия по две СИД - «Молекулярна биология в медицината» на студенти 

специалност Медицина и «Функционални храни и нутрацевтици» на студенти от 

специалност Фармация, а през последната година изнася и отделни лекции по тези 

дисциплини. Води част от лекционния курс по биохимия за студенти от специалността 

«Дентална медицина», както и лекции за специалност «Медицински лаборант» към МК 

на МУ Варна. Гл.ас. Киселова участва като съавтор в разработането и публикуването на 

ръководство със задачи и практически упражнения по биохимия за студенти по 

фармация, издадено през 2012г. Участва активно в подготовката на изпитни тестове по 

биохимия.  

 

2. Оценка на научната дейност и научните приноси  

Гл. ас. Йоана Киселова-Кънева, д.б. участва в конкурса за „доцент“ с общо 33 

научни труда, от които 30 статии в пълен текст, 1 автореферат на докторската 

дисертация, 1 монография и 1 учебно помагало. От статиите в пълен текст 7 са в 

чуждестранни списания и сборници, а останалите 23 – в български. Четири от статиите 

са публикувани в списания с импакт фактор. От публикациите в пълен текст 5 са  



 


